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ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO: 
~linistro do Superior Tribunal de 
Justiça desde 1989. 
Bacharel em Direito pela Universidade 
de Brasília. especializou.se em nível 
de pós·graduação. pela mesma 
Universidade. em Direito Processual 
Civil. Possui. ainda. os seguintes 
cursos de especialização: Direito e 
Processo Especializado do Trabalho e 
Análise de Jurisprudência do 
Trabalho. 
foi ministro do Tribunal Federal de 
Recursos e Corregedor.Geral da 
Justiça Federal. 
Ocupou. após aprovação em 
Concurso. os cargos de Procurador da 
República e Oficial Legislativo da 
Câmara dos Deputados. Exerceu 
inúmeras funçóes em cargos de 
confiança. das quais citamos: 
Subprocurador.Geral da República. 
Secretário Jlundico do SIF. Assessor 

Especial do Ministro da Justiça. 
Tem prestado relevantes serviços ao 
magistério superior. tanto na cátedra. 
como na coordenação dos cursos de 
especialização. em nível de pós
graduação. nas Faculdades de Direito 
do Centro de Ensino Unificado de Brasília 
- CEUB e da Associação de Ensino 
Unificado do Distrito Federal· AEUDF. 
Além disso. tem contribuído para a 
doutrina jurídica com a publicação de 
inúmeros trabalhos. em livros e 
revistas especiaiizadas. e com 
diversas conferências e palestras. 

I 
rei fazer algumas ligeiras apreciações 
sobre a legislação eleitoral e a atuação 
dos órgãos judiciários especializados. A 

matéria é muito ampla. por isso mesmo. 
tendo em conta as limitações de tempo. 
selecionei alguns tópicos que servirão, pelo 
menos. para estimular o debate. 

A legislação eleitoral compreende um 
conjunto de normas que visam a tutelar a 
normalidade e a legitimidade das eleições 
no interesse público da lisura eleitoral. Estão 
compreendidas na própria Constituição. 
onde há vários dispositivos sobre a matéria; 
o Código Eleitoral, que é a Lei n. 4.777. de 
15 de julho de 1965; a Lei das 
Inelegibilidades. que é a Lei Complementar 
n. 64. de 10 de maio de 1990; a Lei Orgãnica 
dos Partidos Políticos, que é a Lei n. 5.682, 
de 20 de julho de 1971; as denominadas 
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Leis do Ano, e aqui já vem a primeira 
observaçáo: a cada eleiçáo, no Brasil, é 
praxe elaborar a Lei do Ano, para 
regulamentá-Ia. Isso já mostra uma grave 
desarmonia com as regras atinentes ãs 
eleições. Essas regras devem ter um caráter 
permanente, não devem ser mudadas ao 
sabor de conveniéncias eleitorais daqueles 
que elaboram as Leis do Ano. 

A Constituição atual atenuou um pouco 
os inconvenientes dessas Leis do Ano, ao 
estabelecer que vigora o denominado 
principio da atualidade, isto é, a lei sõ pode 
ser aprovada com um ano de antecedéncia 
em relação ã realização das eleições a que 
se refere. Mas, seja como for, verifica-se 
que não há sentido em se elaborar uma lei 
a cada eleição. Para que se tenha uma idéia, 
basta que se mencionem as leis que têm 
sido aprovadas nesses últimos anos, 
visando ã regulamentação das eleições: Lei 
n. 6.817, de 1980; Lei n. 6. 957, de 1981; 
Lei n. 6.978, de 1982; Lei n. 7.732, de 
1985; Lei n. 7493, de 1986; Lei n. 7.664, 
de 1988; Lei n. 7.710, de 1988; Lei n. 
8.214, de 1991; Lei n. 8. 703, de 1993, 
que é a Lei do Ano, atinente ãs eleições 
que, agora em 1994, se realizam. Essa é 
uma observação que já faço de logo, ao 
relatar a legislação eleitoral. 

Além dessas leis a que me referi, 
Constituição, Código Eleitoral, Lei da 
Inelegibilidade, Lei Orgãnica dos Partidos 
Politicos, Lei do Ano, temos ainda outras 
leis que são muito importantes, entre elas 
a que regula o direito de reunião, que é 
uma velha lei, de 1954, a Lei n. 1.207; a 
lei que determina que se dé prioridade para 
os feitos eleitorais, Lei n. 4.410, de 1964; 
a denominada Lei Etelvino Lins, de n. 
6.691, de 1974, que dispõe sobre o 
fornecimento gratuito de transporte, em 
dias de eleições, a eleitores residentes nas 
zonas rurais e dá outras providências; a Lei 

n. 6.696, de 1982, que dispõe sobre o 
processamento eletrõnico de dados aos 
serviços eleitorais; e a Lei n. 7.744, de 20 
de dezembro de 1985, que também 
disciplina o processamento eletrõnico de 
dados. 

Mas, afora essas leis, temos ainda, 
incluindo dentro da Legislação Eleitoral, as 
chamadas resoluções do Tribunal Superior 
Eleitoral. Essas resoluções estão previstas 
no art. 23, IX, do Código Eleitoral. São 
resoluções importantes, porquanto de 
caráter normativo. 

Diante dessa pletora legislativa, desse 
manancial legislativo, é que atua a Justiça 
Eleitoral. A Justiça Eleitoral é formada 
basicamente pelo Tribunal Superior 
Eleitoral, que é o órgão de cúpula da Justiça 
Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais, 
um em cada estado, os juízes eleitorais e 
as juntas eleitorais. O Código Eleitoral 
disciplina a competência dos órgãos 
mencionados. 

De logo, neste contexto, verifica a 
questão do relacionamento entre a 
Legislação Eleitoral e Justiça Eleitoral. A 
Justiça Eleitoral aplica as leis eleitorais e 
apenas supletivamente elabora resoluções 
visando a cobrir o vácuo, a suprir as 
omissões dessa Legislação. Se essa 
legislação é caótica, qual a conseqüência? 
É que se compromete o exercicio das 
funções atinentes ã Justiça Eleitoral. Isso é 
óbvio, e a Justiça Eleitoral tem, a todo 
instante e a toda hora, denunciado os 
absurdos legislativos. Os senhores que são 
familiarizados com a matéria, que lêem 
jornais, que estão atentos ãs televisões, 
verificam que sempre têm sido denunciadas 
falhas significativas, algumas das quais 
mencionarei no curso desta exposição. 

Iniciemos pela própria Constituição. A 
Constituição contém numerosas regras 
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importantíssimas e muitas delas, por si só, 
ensejariam uma palestra. Vejamos algumas 
matérias mais atuais e importantes quanto 
ao tema que me foi proposto. Primeira 
delas, a que me antecipei, está prevista no 
arL 16 da atual Constituição, já com a 
redação de Emenda Constitucional n. 4, 
que é aquela atinente ã anualidade da Lei 
Eleitoral. A Lei Eleitoral só se aplica à eleição 
a realizar-se um ano após a sua vigencia, 
por isso que nossa Lei do Ano, n. 8.703, 
foi elaborada já em 2 de outubro de 1993, 
para regulamentar a eleição de 1994. 

O outro texto constitucional. que 
realmente trouxe uma inovação de alta 
significação, é aquele que estabelece 
autonomia partidária. De fato, o art. 17, § 
I', estabelece a autonomia partidária, a fim 
de que possam os partidos, nos seus 
estatutos, definir sua estrutura interna, 
organização e funcionamento, bem como 
normas de fidelidade e disciplinas 
partidárias. Trata-se de i novação 
importante, porque subtraiu da Justiça 
Eleitoral a solução de muitos litigios internos 
que ocorrem no interior do partido. Pelo 
principio consubstanciado nessa regra 
constitucional, poderão ser solucionados 
internamente, no ãmbito da agremiação 
parti diária. A meu ver, foi uma excelente 
medida no sentido de fortificar os partidos 
políticos. Sabemos que os nossos partidos 
são partidos de ficção, exceções, talvez, 
do Partido dos Trabalhadores e do Partido 
Comunista, os demais partidos reunem 
numerosos filiados sem qualquer 
aproximação no campo das idéias; o PSDB 
tambem está nessa linha de aproximação 
de idéias. É imperioso que se tenha em conta 
que a democracia se realiza através de 
partidos políticos. Sem partidos politicos 
bem constituidos não há lugar para uma 
democracia sólida. É imperioso que, nos 
próximos anos, consigamos organizar os 
partidos, acabando com as legendas de 
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aluguel. que só tem funcionado com 
interesses lucrativos, de ordem subalterna, 
com rarissimas exceções. A democracia 
deve abrir espaço para aqueles que se 
reunem, visando a defender idéias e 
principios, e não para aqueles que se 
utilizam dela, objetivando fins escusos. 

Outro aspecto da atual Constituição e, 
principalmente, a Emenda Constitucional 
n. 4, que merece especial reflexão, é o que 
consta dos dispositivos que visam a coibir 
o abuso do poder económico e o abuso de 
autoridade. O art. 14, § 9', da Constituição, 
diz que: 

Lei complementar estabelecera outros 
casos de inelegibilidade e os prazos 
de sua cessação, a fim de proteger a 
normalidade e legitimidade das 
eleições contra a influencia do poder 
econõmico ou o abuso do exercicio de 
função, cargo ou emprego na 
administração direta ou indireta. 

A Emenda Constitucional de Revisão n. 
4 deu abrangência maior à regulamentação 
a ser o~jeto de lei complementar, ao dizer 
que deverá estabelecer: 

Outros casos de inelegibilidade e os 
prazos de sua cessação. a fim de 
proteger a probidade administrativa, a 
moralidade para o exercicio do 
mandato, considerada a vida pregressa 
do candidato. a normalidade e 
legitimidade das eleições contra a 
influência do abuso do poder 
econômico ou o abuso do exercício de 
função. cargo ou emprego na 
administração direta ou indireta. 

Além desse § 9' do art. 14 e da Emenda 
Constitucional n. 4, que ampliou as 
hipóteses de inelegibilidade constantes da 
Lei Complementar n. 64, temos ainda a 
denominada ação de impugnação do 
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mandato, que é aquela prevista no § 10" 
do art, 14 da Constituição, segundo o qual 
"o mandato eletivo poderã ser impugnado 
ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias 
contados da diplomação, instruida a ação 
com provas de abuso do poder econômico, 
corrupção ou fraude", Nesse contexto, 
comparando os §§ 9" e 10", do art. 14 da 
Constituição, verifica-se que, em termos de 
coibição ao abuso do poder econômico, 
temos duas medidas de alta relevãncia, que 
são a representação por abuso do poder 
econômico, que ataca o registro do 
candidato e a ação de impugnação do 
mandato, que ataca o ato de diplomação, 
O prazo para propÇ>situra da atuação de 
impugnação do mandato é curto, de apenas 
15 dias, contados da diplomação dos 
candidatos, 

Ainda preocupado com a moralidade 
pública, hã dispositivos que versam sobre 
ela, ainda na prôpria Constituição. Diz o 
caputdo art. 37: "A administração pública 
direta, indireta ou fundacional de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito f'ederal e dos Municipios obedecerá 
aos princlplos de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade" 
e também de outros, que enumera. 

Então, o principio da moralidade hoje é 
o principio constante da Constituição e isso 
é de alto relevo, porque os senhores, 
principalmente os ligados á área do Direito, 
sabem que a anterior legislação não era 
expressa quanto á adoção do principio da 
moralidade, Entendia-se que era uma forma 
de desvio do poder quando se praticava 
um ato que era legal, mas imoral. E os atos 
administrativos praticados por desvios de 
poder são nulos. Agora não, o principio da 
moralidade integra o prôprio ato 
administrativo. Qualquer ato que não se 
revista das condiçôes de moralidade pode 
ser anulado pelo Poder Judiciário. 

Nesta linha ainda, há um outro 
dispositivo constitucional, versando sobre 
moralidade, o § 4" do art. 37 que diz: "Os 
atos de improbidade administrativa 
importarão a suspensão dos direitos 
politicos, a perda da função pública, a 
indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário, na forma e 
gradação previstas em lei, sem prejuizo da 
ação penal cabível." 

Em termos legislativos, em termos 
constitucionais, a questão da moralidade 
está bem regulada, mas o que acontece, e 
gera dificuldades, é que muitos desses 
textos constitucionais, para serem 
cumpridos, estão a depender de 
regulamentação. Confesso que em muitos 
deles o Tribunal Superior Eleitoral tentou 
até a interpretação no sentido da 
desnecessidade de regulamentação, mas 
não foi possivel. Se caminhássemos com 
essa orientação chegariamos a situaçôes 
díspares, absurdas e simplesmente 
inadmissiveis, segundo passarei a mostrar, 

Um dos dispositivos é o art. 15, 111, da 
Constituição: "É vedada a cassação de 
direitos politicos, cuja perda ou suspensão 
sô se dará nos casos de: 

111- condenação criminal transitada em 
julgado enquanto durarem os seus efeitos." 

Dai vem a questão "condenação 
transitada emjulgado, enquanto durarem 
seus efeitos". Esse preceito gera uma série 
de dificuldades para a sua aplicação, Por 
exemplo, alguém é condenado e, em razão 
disso, a legislação admite o 5ursis, a 
suspensão condicional da pena, Então, 
indaga-se, será que a suspensão condicional 
da pena pode vir em detrimento do seu 
beneficiário? Deparamo-nos com muitos 
casos em que é preferivel que o condenado 
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cumpra a pena, porque, se a cumprir, 
poderá candidatar·se. Náo cumprindo a 
pena, sendo beneficiado pela suspensáo 
condicionai, nessa hipótese, não poderá 
candidatar·se. É algo incongruente, por isso 
se entendeu que, para não se chegar a essas 
situações esdrúxulas, há necessidade de 
uma regulamentação do dispositivo 
constitucional pertinente. 

Mas o outro dispositivo que realmente 
precisa de regulamentação urgente é aquele 
introduzido pela Emenda Constitucional n. 
4, que alterou o § 9" do atual art. 15 da 
Constituição. Aquele que veta a candidatura 
daqueles que tenham antecedentes 
criminais; hoje, infelizmente, nossa 
legislação estimula a candidatura de 
corruptos. E sem regular esse parágrafo, 
essa Emenda, tudo continuará como antes, 
quer dizer, corrupto sendo eleito para 
cargos públicos, gerindo os destinos do 
pais. Mostro por quê. Se os senhores 
examinarem a Lei das Inelegibilidades em 
vigor, a Lei Complementar n. 64, de 1990, 
veráo no seu art. I Q, i, g: 

São inelegiveis para qualquer cargo: 
- Os que tiverem suas contas relativas 
a exercicio de cargo de funções 
publicas rejeitadas por irregularidade 
insanável e por decisão irrecorrivel do 
õrgão competente, salvo se a questão 
tiver sido ou estiver sendo submetida 
ã apreciação do Judiciário, para as 
eleições que se realizarem nos cinco 
anos seguintes, contada a partir da 
data da decisão. 

"Salvo se a questão tiver sido ou estiver 
sendo submetida ao Judiciário", quer dizer, 
se for corrupto, mas se entrar com ação no 
Judiciário para anular o ato que o declara 
corrupto, só isso basta para que possa 
candidatar·se. Vejamos, concretamente. O 
prefeito tem as contas rejeitadas pela 
Cãmara Municipal. As contas são 
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submetidas ao Tribunal de Contas, depois 
á Cãmara Municipal e são rejeitadas. 
Segundo a legislação, são rejeitadas por 
inumerosas irregularidades insanáveis. 
Entáo vem a lei e diz: "basta que se ajuize 
a ação de anulação do ato". Nas vésperas 
da eleiçáo, ele entra com uma ação de 
impugnação do ato que declarou irregulares 
as suas contas; só isso basta para se 
candidatar. 

O Superior Tribunal Eleitoral procurou 
sanar um pouco essa anomalia, ao editar 
Súmula que estabelece: se a ação for 
ajuizada antes do registro, então ela poderá 
ter esse efeito de permitir a candidatura; 
se, depois, a candidatura não será 
permitida. Esse é o sentido da Súmula. 
Portanto, basta a propositura da ação. 5erá 
que isso é concebivel? Que a simples 
propositura de uma ação possa afastar o 
principio segundo o qual os atos 
administrativos são eficazes até que sua 
eficácia seja sobrestada ou afastada pelo 
Poder Judiciário? Se se exigisse ato Judicial 
que sobrestasse os efeitos do ato 
administrativo, que julgou a irregularidade 
das contas, uma liminar, por exemplo, tudo 
bem. Mas a simples propositura da ação? 
Pode ser ajuizada sem nenhuma 
fundamentação? Permitir a elegibilidade de 
um corrupto? Isso não cabe na idéia de 
ninguém, mas a Legislação que está em 
vigor permite. 

O trãnsito em julgado é com relação ã 
representação por abuso do poder 
económico. Como demora a acontecer, 
termina o mandato, exercendo·o o corrupto 
atê o fim. Lutei muito e consegui atenuar a 
citada súmula. Nestas eleições, sustentei 
que se se tratasse de nulidade insanável 
das contas, não bastaria propor a ação, pois 
nulidade insanável não pode justificar a 
eleição; irregularidade insanável não pode 
justificar o registro de quem quer que seja. 



r 

I."'''' 
" 

, 
"i, 

'. :~ 
; ;II~~~ , 

, .. ' 

IIW 

-'+4 Sede Cadernos do CEJ. 12 

Mas a matéria é extremamente polémica e 
a legislação, realmente, é de difícil 
interpretação, É oreciso que se regulamente 
o § 9" do art 5' da Constituição, na redação 
da Emenda Constitucional n, 4, 

Quero fazer uma ligeira observação. Vou 
fazer referência ã incongruência da 
Legislação Eleitoral. Por exemplo, 
consultando o arL3 I 2 do Código Eleitoral 
combinado com o art. I I da Lei Etelvino 
Lins, aquela que dispõe sobre transportes, 
fornecimento de refeições, na data das 
eleições, verificaremos a que absurdos 
conduz, Exemplo: se alguém distribuir meia 
dúzia de sanduíches no interior deste país, 
em que é dificil o transporte, a alimentação 
também não é tão fácil, se alguém, 
descuidadamente, distribuir meia dúzia de 
sanduíches para eleitores, indepen, 
dentemente do partido, em quantidades 
pequenas, responderã por crime para o qual 
a Lei Eleitoral prevê a pena minima de 4 
anos de reclusão. Nem corrupto de 
colarinho branco pega 4 anos de reclusão, 
Então, o que gera isso? Dificuldades de a 
Justiça aplicar essas leis absurdas, Quem 
pratica crime eleitoral. hã de ser punido, 

porque o seu ato pode comprometer a lisura 
eleitoral. signiflca uma fraude aos interesses 
públicos. Isso hã de ser combatido, mas 
com multas, detenções, enfim, penas meno
res que podem ser muito mais eficientes. 
Diante de tamanhos disparates, como é que 
fica a Justiça? Fica em dificuldade. Muitas 
vezes ojuiz precisa, com rigor, proclamar 
uma nulidade para anular o processo e 
evitar a imposição de penas tão despro
positadas. 

Vãrias outras matérias poderiam ser 
abordadas. O tempo é curto. Levantei 
poucas questões com o fim de suscitar 
debates e nada mais do que isso. Tenho 
certeza de que este simpósio terã uma 
grande virtude de, exatamente, realizar 
estudos em época propicia, em que se 
procura a colaboração dos jornalistas, 
aqueles que são os encarregados da 
formação da opinião pública, num trabalho 
conjunto do Judiciãrio com os órgãos de 
imprensa, visando a que a opinião pública 
possa forçar a modificação dessas regras 
que estão a comprometer o bom andamento 
das eleições. Penso que, se isso acontecer, 
teremos prestado um grande serviço ao 
pais. 


